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okszor panaszkodunk, hogy
irodalmunkat, de különösen
drámáinkat kevéssé ismerik
Francia-országban. Most talán
sikerül megtörni a jeget a

Magyar Szín-házi Intézet
kezdeményezésére létre-jövő Magyar
drámahét megrendezésével. Az
Artisjusszal, a Művelődési
Minisztériummal és francia partne-
rekkel - Société des Auteurs et des
Compositeurs, Editions Théátrales,
Comédie-Franqaise - összefogva
1990. június 10-17. között kerül sor
erre a rendezvényre, amelyen a
Comédie-Francaise színészei hat
magyar dráma francia fordítását
olvassák fel, illetve félig-meddig el is
játsszák. A műsorra tűzött darabokat
a franciák a rendelkezésükre
bocsátott szinopszisok, fordítások és
nyersfordítások alapján válogatták ki.
így a közönség Füst Milán
Boldogtalanok-ját, Hubay Római
karneválját, Nádas Péter Találkozását,
Spiró Csirkefejét, Schwajda Himnuszát és
Békés Pál A női partőrség szeme
láttára című darabját ismerheti meg.
Az érdeklődők tájékozódását segíti
az a műsorfüzet is, amelyet a Magyar
Színházi Intézet és az ARTISJUS ad
ki, s amely - bár röviden - a huszadik
századi magyar drámairodalmat,
jelentős drámaíróinkat mutatja be.

A drámahetet követően egy hétig
magyar filmeket vetítenek a Biblio-
théque Nationale dísztermében, a Pa-
lais Royal szomszédságában talál-
ható Salle Colbert-ben.

A drámahét folytatását az Avignoni
Fesztivál keretében tervezik, ahol elő-
reláthatóan bemutatják Nádas Péter
Takarítását, és Kornis Büntetések című
darabját is felolvassák.

Lakos Anna

Mroiek Is Sixty Years Old
On the occasion of the great Polish play-
wright's birthday we publish an essay by
him entitled Theatre, Reality and an essay
on him by his fellow countryman Jan Kott,
about
Mroíek's Family.

Judit Szántó: Poetry Foaming at the
Mouth
The review is about The Fiancé, a poetic
tragicomedy by Ernő Szép, one of Hunga-
ry's modern classical authors, revived at
the Castle Theatre (smaller house of the
National).

László Bérczes: Mothers and Children
Young Hungarian author Andor Szilágyi
had his play, The Terrible Mother presen-
ted for the first time at the Studio of
Szolnok's Szigligeti Theatre.

Enikő Tegyi: The Eternal Pawn
Another young Hungarian playwright, Pé-
ter Kárpáti found his showcase at the
Stage of Budapest where his new play The
Unknown Soldier premiered.

István Nánay: The Beautiful Gesture of
Forgiveness
This is a review holding high praise for
Shakespeare's The Tempest asseen atthe
National Theatre, directed by János Taub,
Israeli guest director of Hungarian extrac-
tion.

Dezső Kovács: An Unoperatic Opera
László Zappe: Verdict on a Period
Both reviews are about Pushkin's play
Boris Godunov which Mr. Kovács saw at
Kaposvár's Csiky Gergely Theatre and Mr.
Zappe at Moscow's Taganka where it has
been directed by Yuri Lyubimov.

Gábor Szigethy: The Messages of Éva
Ruttkai
In his essaythe author triesto decipherthe
inscriptions scribbled on some photos by
Éva Ruttkai, the great Hungarian actress
who deceased some years ago.

Katalin Szűcs: The File of Antal
Németh
The author analyses the documents of a
1945 clearing procedure in which Antal
Németh, important director and former
manager of Budapest's National Theatre
was unjustly condemned.

Michael Billington: The Theatre of the
Eighties
Benedict Nightingale: The Outlook of Bri-
tish Theatre
Two outstanding British theatre critics, The
Guardian's Michael Billington and Benedict
Nightingale, new first string critic of The
Times give their opinions about

British theatre problems in the recent past
and the near future.

Della Couling: We Need Europe
We publish the translation of an interview
conducted with British actress Glenda
Jackson,well-known in Hungary too.

Gergely Nagy: A Brick in the Wall
The author - a student of dramaturgy -
offers a vivid description of a guest perfor-
mance by Britain's visiting Station Opera
House company.

Ilona Mélykuti: Unrest in Békéscsaba
Here we learn some interesting facts about
another managerial crisis in one of our
regional theatres; this time it is the turn of
the Jókai Theatre of Békés County.

The Week of Hungarian Theatre in Paris
A short note on a forthcoming event of
importance: in mid-June six Hungarian
plays will be partly read and partly perfor-
med by French actors in Paris.

Who Appoints Whom?
Únder this heading we publish a letter
voicing the views of the Hungarian Actors'
Chamber aboutthe procedure of the appo-
intment of theatre managers and an inter-
view by Judit Csáki with actor and presi-
dium member István Hirtling about some
striking points of the same letter.

llovszky Béla: Blaskó Péter Peer Gynt
szerepében.
Az MTI színházi specialistája két évtizede
rendszeres látogatója a vidéki és fővárosi
előadásoknak. Úgy tartja, a színházat s így
a színházi fotózást is a próbákon lehet
megtanulni. A mű, a rendező, a színész
ismeretében azonosulni az ihletett
pillanattal - a miskolci Ibsen-előadásról
készült fotó tanúsága szerint ennyi a titok.
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